
BARENTSIN MERELTÄ
RAATTEEN TIELLE
Pari viikkoa reissussa kauniissa suvisessa Suomessa 
ja vähän Norjassakin         ( teksti ja kuvat Kari Nurminen )
27.6
Maanantai valkeni pilvipoutaisena ja kutsuvana ...Traikki oli pakattu valmiiksi ja
suorastaan patisti nousemaan selkään ja paanalle. Uudenkarhea goldvingin satula
lisäsi vielä mukavuutta niin kuskille kuin kyytiläisellekkin.
Palokan ABCeellä oli rehvit jossa juotiin lähtökahveet ja kerrottiin lukuisille uteliaille
mihin oltiin lähdössä. Itkettiin lähtöitkut, tankit täyteen ja kohti pohjoista ja 
tuntematonta.

Matka jatkui  letkana kohti Viitasaarta...Konginkankaalla
melkosissa ylämäissä Nikon koo lämpesi vähän liikaa joten pikku tauolla
saatiin matka jatkumaan.
Vaskikellossa mutusteltiin tukevat pitsat naamaan ja jouduttiin uteliaitten



japanilaisten kameroiden ristituleen....Kelloja soiteltiin ja leikittiin turistia joilla
ei ole kiire mihinkään.
Kärsämäellä tankilla unohtui kännykkä ja lompsa traikin poksin päälle jä putosi
maantielle vajaan kilometrin päässä...onneksi Repa huomasi ja otti pompusta
kopin.
Illansuussa olimme Oulussa ja suuntasimme Kiiminkijoen mutkaan Leskelän
Veken kartanolle. Rantasaunan makoisat löylyt, yksi olut ja ruskivotkasnapsi
sipulinvarsipillillä höystettynä takasivat makoisat unet. Savun tuoksu ja kosken
kohina antoivat elämyksen vailla vertaa..

Veken vieraana Kiiminkijoen mutkassa

28.6
Aamu valkeni itikoiden inistessä teltan ulkopuolella...kamppeet kasaan ja
aamiaiselle Kiiminkiin.
Kumilimppu hajosi traikista heti poronhoitoaluekyltin jälkeen...pikku
huoltohetken jälkeen päristelimme läpi soitten ja vaarojen Pudasjärvelle. Repan
peräkärrin renkaista alkoi rätit lepattamaan ja mietittiin noinkohan ne
Rovaniemelle kestää... Ja kestihän ne...
Jokainen rengasliike Roissa käytiin läpi ja olemattoman tarjonnan takia
päädyttiin IKH:n kottikärrynpyöriin. Niillä päästiin jatkamaan matkaa
Sodankylään. Napapiirillä pysähdyttiin ansaitulle tauolle ja ikuistettiin tuokio.
Sää suosi matkalaisia ja muutenkin oli hieno fiilis kuunnella putkien pauhua.



Sodankylässä leiri pystyyn keskustan leirintäalueelle ja makkaranpaiston ja
saunan jälkeen yöpuulle...Oli hieno saksalaisten kaksikerroksinen 
makuulinjaauto parillekymmenelle hengelle...oikea kolhoosionnikka.

29.6
Aamulla ei suostunu traikki käynnistymään...kipinää tuli...kaasari purkuun
muttei sieltäkään mitään vikaa löytynyt...
Vihonviimein vika löytyi, venttiilivälykset oli toisessa pytyssä
poskellaan...säätö niin johan pauke suoralla putkella jatkui...kotona selvisi että
seetirenkaat olivat huonoa rautaa, venttiilit uponneet ja toinen seeti halki.
Siitäpä taas paanalle iloisin mielin uudet käytetyt kirpparilta ostetut farkut
jalassa...koreteksit hauto takapuolen vereslihalle...Kilometrit maittoivat
suunnitellusti meidän suunnitelmatalouden ihmeille asetetun tavoitteen
saavuttamisksi ja Ivaloon saavuttiin puolenpäivän korvilla...Tankilla ollessa ST
ykkösen pyöreän pöydän kaikkitietävät ukot julistivat isoon ääneen
yksimielisenä päätöksenään ettei meidän pyöristä yksikään ole
laillinen...mistähän ne senkin tiesivät...
Matka jatkui Inariin ja siitä kohti Utsjokea porotokkia ihaillen ja muutaman
kerran pysähtyenkin kun eivät pelänneet edes alppitorvia eikä suorien putkien
jylinää...laturi alkoi huutamaan kuin kiimainen poro ja tarkastuksessa todettiin
silmukkapultin olevan poikki.

Kauas on pitkä matka



Erittäin maittavan poronkäristysmuusiannoksen antaman makunautinnon
siivittämänä ajelimme Utsjoelle leirintäalueelle ja laturin purkuun...
Aamuksi sovittiin hitsuukeikka paikalliseen kelkkahuoltoon. Repan
kärrinpyörien laakerit vetelivät viimeisiään...aateltiin että vielä Nuorgamiin
niillä päästään.
Hiukan kolean sään takia sorruimme kermapersemökkimajoitukseen
takapenkkiläisen henkisen ja fyysisen painostuksen aiheuttamana. Hyttysten
ininä korvissa ja mäkäröitten puraisujen polttelu antoivat taaskin ansaitun ja
syvän yöunen...
30.6.
Aamulla kävin hitsaamassa pultin  ehjäksi. Kävin myös moikkaamassa vanhaa 
kalakaveria joka lohikuumeen takia tuli ja jäi jokivarteen. Aivan upea tuo 
Tenojoki-laakso..
Nuorgamissa löytyi Jounin valinnan hyllystä Repalle 4x10 renkaat ja se huoli
poistui mielestä. Paikallisessa baarissa nautimme taas poronkäristystä,mutta
maun puolesta epäilimme saksanhirveä ja kyyppari tunnusti näin olevan...vain
valveutuneita uralisteja ei ruokahommisssa petkuteta...

 Nikolle tuli polttava halu tehdä tiedusteluretki Norjan puolelle, sehän
passasi kun renkaanvaihto vei tunnin verran.Onnistuneen tiedustelun ansiosta
pääsimme esteittä siirtymään Norjan maaperälle. Skippakurrasta käännyimme
kohti Kirkkoniemeä. Gandviikissä pysähdyimme ja rantauduimme ihailemaan



merta ja hienoja karuja maisemia.

Mutkat olivat tiukkoja ja ylämäet rankkoja...kalusto oli hyvin tiukoilla upeissa
maisemissa. Yhdessä pitkässä jumalattomassa ylämessä taputin traikkia hellästi
tankin kylkeen ja tuumasin että jos levitä haluat niin älä ainakaan tänne...saat
hyvää 98 pensaa heti Suomen puolella ja lorauksen oivaa kaksitahtiöljyä...
Maisema oli kallioisen karua ja ei ollu enää kuin vaivaiskoivuja.
Kun Neidenin savut alkoivat näkyä niin sää muuttui hetkessä...aurinkoisesta
kehittyi rajuilma...pimeää kuin yöllä, ukkonen jylisi ja kaamea kaatosade.
Sadevehkeet niskaan ja kohti Näätämöä...tavoitteena olleesta Kirkkoniemestä
luovuttiin tältä kesältä...
Läpimärkinä saavuinne Suomen puolelle Näätämöön tankkaukseen ja
kahvittelun jälkeen Sevettijärvelle mökin etsimiseen ja kamppeiden
kuivatteluun. Ensimmäinen mokkikylä oli metsän keskellä ja kun nosti visiirin
niin miljoona äkäistä mäkärää hyökkäsi nälkäisenä jo muutenkin nuutuneen
matkalaisen kimppuun. Äkkiä karkuun ja toinen tärppäsi, tuulisella rannalla ei
ollut minkäänlaista itikkaa. Myös jo muutaman etapin meitä seurannut
kurapyöräporukka majoittautui samoista syistä viereiseen mökkiin.  Niko 
tuumasi illalla jotta hajois nyt jotain että pääsis itsekkin huoltamaan.
Kuivuvien nahkavaatteiden ja bootsien miellyttävän tuoksun saattelemana
vaivuimme autuaaseen uneen.

Kello on kaksi yöllä, Inarinjärvi ja Nanguvuono



1.7
Päivän tavoite oli Ivalo ja Nanguvuono josta olin varannut ison Raksaliiton
kelomökin. Eväitten ym tarpeellisen oston jälkeen ajelimme Ivalosta sorateitä
perille ja loppumatka kamppeita kottikärryillä työntäen pitkospuita pitkin.
Rantasaunaan tulet ja mamma lähti rantaan uittamaan ongella vartavasten
varattuja keskisuomalaisia kastematoja Inarinjärven siian päänmenoksi. Kaksi
siikaa oli illan saalis.
Pohjoisin roikkalainen Joki-Jussi Nuorgamista poikkesi ohikulkumatkallaan ja
ilta kului rattoisasti kuunnelen tarinoita Lapista ja lappilaisista..... ja niitähän
Jussilla riittää...
Uni maittoi vaikkei aurinko laskenut koko yönä...olipa etelän miehelle outo
juttu.

Jokijussi tulilla

2.7
Lepopäiväksi olimme lauantain tarkoittaneet mutta kauhea oli polte päästä
Nellimiin ja Paatsjoelle. Mamma jäi ongelle kun läksimme pikaiselle sadan
kilsan visiitille Venäjän rajalle.
  Rajavartijat tuijottivat uteliaina retkuetta rajavyöhykkeellä mutteivat 
puuttuneet
kulkemisiimme millään lailla. Paikallisen safariyrittäjä totesi ettei ole täällä
tuommoisia vehkeitä ennen nähnyt ja toivoi jatkossakin näkevänsä menopelit
Nellimin maisemissa. Poroista ei saatu kunnon kuvia...aina kun pysähdyimme



kuvaamaan niin loikkivat kieli pitkällä pusikkoon.
Illalla kun saavuttiin mökille oli mamma rinnat rottingilla vastassa...seitsemän
siikaa odotti laittajaansa...suurin melkein kilonen ja kaikki mato-ongella.
Niko nykäisi turkit pois ja Repa suolasi ja laittoi savupöntön tulille...me muut
kannoimme rantasaunaan vedet ja löimme tulet padan ja kiukaan alle.
Iltayön hämyssä kuului kiukaan vihaisia suhahduksia, reilua ähinää, pulputusta
olutpullosta, maiskuttelua Inarinjärven savusiian aromista ja myöhemmin
tukevaa tyytyväistä kuorsausta. Mutta yhtään kuukkelia ei nähty.

Savusiikaa Inarinjärvestä
3.7
Tavoitteena Kemijärvi...
Vuotsossa poikkesimme tauolle Jussin suosittelemaan Sompion Arjan
verstaaseen...kaikenlaista itsetehtyä Lapin aiheista muistoa oli myynnissä etelän
turistin rahapussin keventämisksi ja iltojen iloksi. En saanut vieläkään kuksia.
  Tankavaaraan kultakylässä poikettiin tarran ostossa ja pällistelemässä
kullankaivuualan nähtävyyksiä...Repa aikoi uittaa Helsua
purossa,kullanhuuhdontaa parhaimmillaan.
  Pelkosenniemellä ihmettelimme HanoiRocks-Andy McHulkon patsasta .
Illalla majoituimme Kemijärjen keskustan leirintäalueelle ja lähdimme
tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin.
  Televisiosarja ”Taivaan tulien ” kuvauspaikat ja varsinkin baari kiinnostivat
kovasti...baarissa tavattiin yksi sarjan näyttelijäkin. Paikallisista roikkalaisista



Drufhagelin Jorma poikkesi illalla morjestamassa matkalaisia.
4.7
Kuusamoon...
Eipä päästy aamulla ku muutama sata metriä ko Repan Urre lopetti liikkumisen
kokonaan keskelle risteystä.
Työnsimme kapistuksen läheiselle kaupungintalon parkkipaikalle ja oitis
huoltohommiin. Perästä ja takapyörästä olivat boorit kadonneet. Soitto Jormalle
ja apu löytyi. Hetken päästä olin jo oppaan kanssa menossa Oinaaseen
hakemaan ehjää perää, Repa  jäi purkamaan ja maatuskat
lähtivät shoppailemaan. Urre saatiin kasaan ja matka jatkui.
Paikallislehden toimittajakin eksyi paikalle ja teki jutun eriskummallisista
remonttitaitoisista kulkijoista.

Perästä boorit loppuunkuluneet

Kuusamossa tankattiin ja kebabrullat vedettiin halulla nälkäisiin vatsoihin.
Torilla oli kansanjuhla jossa tarjottiin riistaruokia ja muita luonnon herkkuja.
Parkkipaikalla oli taas uteliaitten sankka joukko.
Edessä oli pitkä huikonen Ämmänsaareen...välillä ei muuta kuin suota ja
selkosta. Pikkuisen ennen tilataideteos ”Hiljainen kansa” Nikon koo alkoi



Katkennut kampiakseli, mutta apu lähellä

kalkattaa ja matkanteko loppui siihen...mäntä löi kanteen.
Soitto Nikulan Heikille Ämmään ja apu saapui lava-auton muodossa paikalle,
koo ja kärri lavalle ja Ämmään Kiannanrantaan leirille.
Illalla purettiin koosta kone Panhead Mc:n kaverien tuella ; katkennut
kampiakseli saatin esille ja Niko mieli maassa tilasi kyydin kotiin.
Edellisiltä reisuilta tutuksi tulleessa rantasaunassa nautimme neljään pekkaan
sikspäkin murheeseen. Ihmettelimme aasia ja koitimme saada Nikuzain
lemmikkiankasta paistia erittäin huonolla menestyksellä...
Kuorsasimme kilpaa Panhead Mceen kanssa. Yksi äkäinen vanhapiika huusi
kuin ruosteinen hinaaja kun purkuhommat kesti ja utelias porukka ympärillä
häiritsivät hänenen herkkää hipiäänsä ja veivät unenlahjat.
Harvoin on kerralla koolla partasuita eri kerhojen edustajia sulassa sovussa ja
samanhenkisinä ymmärtäen oljyisten osien ja vanhojen moottoreiden
sielunelämää.

5.7

Niko jäi haikeana kyydin odotteluun ja virvelin heittoon Kiantajärvelle.
Jatkoimme Kuhmoon ja pysähdyimme Raatteentien muistomerkille.
Vaikuttava ja hiljentävä oli muistomerkki, tutkisteltiin myös tykit ja
panssariajoneuvot.



Talvisodan muistomerkki

Repan Urren laturi lopetti elintärkeän työnteon ja laturin etsintään...ei ollut
Kuhmon uralisteilla. Lieksan Eikkaan löimme toivomme mutta oli mies
Venäjällä kun ei saatu yhteyttä.
Pelkän akun voimalla ilman valoja jatkui matka ja laskimme että 17 ah akulla
ajelee ainakin viisi tuntia.
Lentiiran kaupalla pidettiin taukoa ja ihailtiin PylkkäsKonstan selkosia.
Kuhmon pitseria tuli tutuksi ja pitsat erinomaisia.
Matka jatkui Lieksaan leintäalueelle. Portilla odotteli yksi vaunupyörä
sisäänpääsyä, ja tuttu mieshän siellä oli.
Leiri-isännältä löytyi laturi lainaksi ja saimme vajentuneen sähkövarannon
täytettyä.
 Lieksan keskustassa tapasimme tuttuja motoristeja Jyväskylästä jotka olivat
tulleet laivalla Pielisen yli Kolilta...kehuivat kovasti järvimatkan nähtävyyksiä
ja muutenkin kaunista seutua.
Eipä tarvinnut miettiä kauan kun päätimme aamulla suunnistaa laivarantaan ja
ylittää järvi laivalla ja nauttia viimeisistä lomapäivistä ja kyytiläiset yhden
siiderin. Nautiskelimme taas saunan löylyistä makoisen oluen ja makkaran
toimiessa oivana kyytipoikana.



Pielisen Lautalla

6.7
   Laivarannassa olimme hyvissä ajoin varmistaen laivapaikan...Lammin uralisti
oli myös odottamassa kyytiä, tosin muulla merkillä...
Laivamatka yläkannella ja Kolin jylhät maisemat olivat ensikertalaiselle
mieliinpainuva elämys, matka eteni nopeasti tuttujen kanssa tarinoidessa ja
kahvia ja jäätelöä nauttien.
 Saimme Kolilla pyörät purettua laivasta ja huvitti kun kapteeni kuulutti paluuta
Lieksaan ja totesi että ensin linja-autot, matkailuautot, henkilöautot ja viimeksi
tavallisen kokoiset moottoripyörät. Vei tilaa tuo peräkärrysivuvaunuyhdistelmä.
  Laturihommaankin saatin helpotus kun Artulta Varkaudesta saataisiin laturi.
Outokummun kautta Varkauteen jatkui kotimatka...tapaaminen Artun kanssa
sujui hienosti ja Repan urre alkoi taas iloisesti tuottamaan kallisarvoista valoa
antavaa energiaa.
   Valamon luostaria ei voinut ohittaa, punaposkiset munkit kiinnostivat
takapenkillä istuvia rouvia. Ikonit olivat toinen toistaan kauniimpia ja harras
rauha mikä luostarialueella vallitsee on käsinkosketeltavaa.
  Vähän ennen Pieksänmäkeä pölläytti Repan Urre synkät savut ja pakollinen
pysähtyminen oli edessä. Kauheasta savutuksesta epäiltiin venttiilin palamista 
mikä osoittautuikin oikeaksi.



Jari-Pekan pihassa, viimeinen etappi edessä

Niko oli jo ehtinyt Ämmästä kotiin ja lupasi heti lähteä noutoreisulle...parin
tunnin päästä kyyti saapui ja lastattiin koko komeus kärryyn.
Caminossa saivat Repa ja Helsu hyvää kyytiä.
  Viimeinen tauko pidettiin Jari-Pekassa Hankasalmella. Haikein mielin 
erosimme ja ajelimme mamman kanssa viimeisen satasen kotiin
Kotona kun sammutin koneen,kysyin että lähetäänkö uudestaan niin vastaus tuli
heti, kyllä muttei huomenna ja vaunupyörällä.
Mittariin kertyi melkein 3000 kilometriä, keskikulutus n. 7 l/100km.

Suomi on kaunis maa, tapaamamme ihmiset auttavaisia ja positiivisia.
Help-luottelo osoitti toimivuutensa...apua löytyi ja auliisti.

Suuret kiitokset Liisalle ja Vekelle, Kemijärven uralisteille, Joki-Jussille,
Nikuzaille ja porukoille Ämmään, Panhead Mceen kavereille aidosta
myötätunnosta, Lieksan motoristeille, Artulle Varkauteen ja kaikille jotka
edesauttoivat retkemme onnistumisessa...
Ja kiitos koko matkaporukalle muistorikkaasta kahvankäännöstä ja
yhdessäolosta ...niin ja ...Kuusamosta sai kuksia …....


